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Standardiserat vårdförlopp (SVF) - Remittering till specialistklinik samt 
märkning av remiss vid utredning av cancer enligt SVF.  
 

Bakgrund 
 
Utredning vid misstanke om cancer enligt standardiserat vårdförlopp är en nationell satsning på 
cancervården .Vad är standardiserade vårdförlopp? 
Vårdens utredningstider redovisas från den dag ”Välgrundad misstanke” är uppfyllt (start SVF) till 
start av behandling. Region Örebro län (RÖL) visar sin statistik i uppföljningsportalen.  

RÖL använder samma RoS konsultremiss SVF och märker den samt RoS-diagnostiskremisser till 
Röntgen, Endoskopi och Bröstcentrum redan från ”misstanke” för att det skall var enhetligt och det 
underlättar att ledtider innan ”välgrundad misstanke” följs. 

Enhetlig SVF-märkning i Diagnos/fråga (konsultremiss) respektive i Frågeställning 
(diagnostikremiss) 

Hudkliniken USÖ, SVF Hudmelanom bifogas bild i RoS konsultremiss.  

 
Hur startar SVF. Remissmärkning – misstanke , filterfunktion och välgrundad misstanke 

               

• För vissa diagnoser, t.ex. huvud- och halscancer samt matstrups- och magsäckscancer räcker 
det med en ”misstanke om cancer” för att RoS konsultremiss SVF ska användas, märkas SVF 
och skickas till specialistklinik som då är filterfunktion, vilket innebär att de bedömer 
patienten och därefter fastställer om en ”välgrundad misstanke” finns. SVF start. 
 
 

• SVF kan starta i och med ett debutsymptom. T.ex. makroskopisk hematuri är ”välgrundad 
misstanke” hos en patient 50 år eller äldre.  
RoS konsultremiss SVF används och märks SVF. SVF start. 

 

• För t.ex. lungcancer är röntgen filterfunktion. Vid misstanke om lungcancer skrivs remiss till 
röntgen, märkt ”SVF”, lungcancer i frågeställning. Remittent bevakar svaret och vid 
röntgensvar som gör att ”välgrundad misstanke” finns, skriver remittenten en RoS 
konsultremiss SVF till specialistklinik som utreder enligt xx. SVF start. 
 
 

http://intra.orebroll.se/ledning--styrning/forbattringsstrategiermetoder/standardiserade-vardforlopp/vad-ar-standardiserade-vardforlopp/
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1 Märkning av RoS konsultremiss Standardiserat vårdförlopp (SVF) vid 
misstanke/välgrundad misstanke om cancer samt rutin läkare och 
sekreterare/Medicinsk vårdadministratör (MVA). 

 

Vid misstanke/välgrundad misstanke skrivs och skickas i i flera SVF remiss i RoS till specialistklinik 
som utreder vidare. OBS: Eventuell grundutredning innan remiss framgår av Standardiserade 
vårdförlopp, samlad information och arbetssätt (orebroll.se) 

Finns även möjligheten att bifoga bild, se rutin Hantering av bilder i RoS konsultremis) 

 

RoS konsultremiss Standardiserat vårdförlopp märk remissen: 

• Rutin 
• Diagnos, fråga, önskad undersökning.  SVF = och aktuellt vårdförlopp. 

 
 

 
Rutan längst ner är endast information (inget behöver skrivas här).  

http://intra.orebroll.se/ledning--styrning/forbattringsstrategiermetoder/standardiserade-vardforlopp/
http://intra.orebroll.se/ledning--styrning/forbattringsstrategiermetoder/standardiserade-vardforlopp/
http://platina.orebroll.se/platina/customized/DocSearch/downloadfile.aspx?objectid=593910
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1.1 Rutin - läkare  
             
SVF remiss skickas samma dag skriv och skicka eller (akut) diktera - Lathund, nedan. 
I RoS klickar man skicka så skickas den (och sparas) samtidigt.           

• Information om aktuellt SVF och Kontaktlista utredande klinik SVF  
 

• Remiss märks rutin och SVF-aktuellt vårdförlopp i Diagnos, fråga. 
 

• Använd skriftlig patientinformation, Patientinformationsblad SVF 
 

• Rökare och/eller alkoholriskbruk, ge information – Rök- och alkoholfri operation. 
 

• Längd, vikt samt kreatinin + eventuella övriga prover (hudmelanom undantaget) 

 
 
 

 
 
 
 

http://intra.orebroll.se/contentassets/0792a26cf90a4c6a8f5e1a50428c15ed/lathund-for-diktering_180322.pdf
http://intra.orebroll.se/ledning--styrning/forbattringsstrategiermetoder/standardiserade-vardforlopp/
http://intra.orebroll.se/ledning--styrning/forbattringsstrategiermetoder/standardiserade-vardforlopp/
http://intra.orebroll.se/riktlinjer--rutiner/vardriktlinjer-och-rutiner/halsoframjande-och-sjukdomsforebyggande/tobak2/rok-och-alkoholfri-operation-riktlinje/
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1.2 Rutin – sekreterare (MVA) 
 

• RoS Konsultremiss skrivs (akut) samma dag av MVA, skickas samma dag. 
Om klinikens rutin tillåter och dikterande läkare godkänner, kan remiss skickas direkt. 
Behöver remissen kompletterande uppgifter tar MVA direktkontakt med läkare. 
Om remissen sparas meddelas läkare som går in i RoS och skickar. 
 

• Remiss märks rutin och SVF-aktuellt vårdförlopp i Diagnos, fråga 
 

• Bifoga bild vid behov, se Hantering av bilder i RoS konsultremis) 
 
Om bilden är tagen tidigare och redan lagrad i primärvårdens bildlager (NCSCross) 

• Hänvisa till bild eller annat inskannat material från NCS bildlager i RoS Konsultremiss”, 
Platina 685956 
 

• Medicinsk enhet. som utreder respektive vårdförlopp i RÖL. 
Använd Kontaktlista utredande kliniker SVF  
 

  

http://platina.orebroll.se/platina/customized/DocSearch/downloadfile.aspx?objectid=593910
http://platina.orebroll.se/platina/customized/docsearch/downloadFile.aspx?objectid=685956
http://intra.orebroll.se/ledning--styrning/forbattringsstrategiermetoder/standardiserade-vardforlopp/
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2 Märkning av remiss till röntgen vid utredning enligt SVF samt 
remissinnehåll. 

 

2.1 Röntgen – RoS Diagnostikremiss 
 

• I frågeställning skriv SVF samt aktuellt vårdförlopp 
 

• Prioritet ange – Rutin  
 

• Längd, vikt, samt kreatinin. Diabetes- metformin, antikoagulantia. Se punkt 2.2 

 
I frågeställning skriv SVF och aktuellt vårdförlopp t.ex. prostatacancer. 

• Röntgen USÖ fördelar SVF remisserna även till Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. 
Rutin för SVF-remiss till Röntgenkliniken 

• Längd vikt    
• Kreatinin ej äldre än 2 veckor  
• Samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier) 
• Läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin*) 
• Tidigare sjukdomar och behandlingar 
• Social situation och eventuella tolkbehov eller funktionsnedsättning 
• Telefonnummer till patient där röntgen, vid behov kan nå patienten. 

 

http://platina.orebroll.se/platina/customized/docsearch/downloadFile.aspx?objectid=413896
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 *Läkemedel som innehåller metformin:ATC kod A10BD02-10  

3 Remiss till Laboratoriemedicinska länskliniken USÖ för patologi eller 
cytologi vid utredning enligt SVF 

3.1 Patologiremiss till specialistklinik Infomedix RoS 
 

• Kryssa i rutan ”Standardiserat Vårdförlopp” och ange vilket vårdförlopp, t.ex. prostatacancer. 

3.2     Patologiremiss Primärvård NCS Cross 
 

• Under remisser används PAD-remiss. 
 

• Kryssa i rutan ”Standardiserat vårdförlopp”.  
 

• Specificera under flik ”Typ av vårdförlopp”, t.ex. Malignt melanom.  

4 Endoskopi och Bröstcentrum (SVF) RoS-diagnostikremiss 

4.1 Endoskopiremisser skickas i RoS Diagnostik till Endoskopin (USÖ)  
 

• Frågeställning: SVF – aktuellt vårdförlopp.  Prio: Rutin 
 

• .OBS! Skriv in patientens aktuella telefonnummer i remissen 
samt övriga remissuppgifter- Matstrups- och magsäckscancer/ Tjock- och ändtarmscancer 
 

• Endoskopin USÖ fördelar SVF remisserna även till Karlskoga lasarett och Lindesbergs 
lasarett. 

 

4.2 Bröstcentrumremisser skickas i RoS Diagnostik. 
 

• Välj: Mammografi/Bröstutredning 
 

• Frågeställning: SVF Bröstcancer.  Prio: Rutin 
 

• OBS! Skriv in patientens aktuella telefonnummer i remissen 
Samt övriga remiss-uppgifter se SVF Bröstcancer 
 

 

 

http://intra.orebroll.se/riktlinjer--rutiner/vardriktlinjer-och-rutiner/kirurgi/ovre-gastrointestinal-kirurgi/standardiserade-vardforlopp---mag-tarmcancer/
http://intra.orebroll.se/riktlinjer--rutiner/vardriktlinjer-och-rutiner/kirurgi/kolorektal-kirurgi/tarmcancer/
http://intra.orebroll.se/riktlinjer--rutiner/vardriktlinjer-och-rutiner/kirurgi/brost--och-endokrinologisk-kirurgi/brostcancer_svf/
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